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Informacje ogólne 
 Wersja dla biur rachunkowych (wielofirmowa) przeznaczona jest jedynie dla biur 

podatkowych oraz biur doradztwa podatkowego, producent zastrzega sobie 

możliwość weryfikacji prawa do wersji BIURO na podstawie dokumentów firmy (np. 

RHB, wpis do ewidencji).  

 Obsługa dodatkowych firm, przez licencjobiorców niespełniających kryteriów BIURA 

wymaga zakupu dodatkowej licencji przez każdą z firm.  

 Biura rachunkowe prowadzące obsługę poza swoją siedzibą (w lokalu klienta) 

zobowiązane są do wykupienia pełnej licencji na rzecz obsługiwanego klienta (z 

rabatem 20%). 

 Dodatkowa licencja daje prawo do użytkowania programu przez licencjobiorcę w 

ramach instalacji podstawowej za zgodą głównego licencjobiorcy.  

 Przysługujące rabaty procentowe łączy się kaskadowo (kolejny rabat liczony jest od 

ceny umniejszonej o dotychczas naliczone rabaty)  

 Dopłata z tytułu zmiany wersji na wyższą wersję produktu jest różnicą wynikającą z 

różnicy w cenach produktów. 

 Przy zmianie produktu (przy aktualizacji) na niższą nie przysługuje żadna bonifikata 

 W przypadku zmiany produktu na wyższą po wcześniejszej zmianie na niższą 

obowiązuje dopłata. 
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1. Program kadrowo-płacowy CENZUS PRO Windows 
 

 Rabat na dodatkowe licencje (2-3) 3 %, (4-5) 5 %, (>5) 10 %. 

 W cenie roczna aktualizacja i 2h konsultacji telefonicznych z naliczaniem 15 minutowym (za 
każde rozpoczęte) 

 Dla klientów z licencją Cenzus Pro DOS bez ważnej aktualizacji rabat  5%. 
 Przy zakupie kolejnych uaktualnień w systemie rocznym, użytkownikowi przysługuje zniżka za 

każdy kolejny rok kontynuacji, ( 20% w drugim roku, 30% w trzecim, 40% w kolejnych). Prawo 
do zniżki klient nabywa przy wykupieniu kolejnego rocznego uaktualnienia nie później niż do 
końca następnego miesiąca po upływie okresu ważności posiadanej aktualizacji. 

 Od 01/01/2012 użytkowanie aplikacji w wersji dla biur rachunkowych przez dostęp zdalny 
wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania (bezpłatny serwer kluczy) 

 Dla biur rachunkowych limit obsługiwanych pracowników jest brany pod uwagę tylko w 
największej firmie. 

 Każdy licencjonowany podmiot w  programie CPW ma ustalony limit ilościowy obsługiwanych 
pracowników. Przekroczenie limitu uniemożliwi dodanie naliczenia w bieżącym miesiącu dla 
kolejnej osoby. Aktualny wskaźnik ilościowy jest obliczany według zasad : 

i. w bieżącym miesiącu oraz 11 poprzedzających liczone są sumy osób naliczanych  
ii. sumy liczone są oddzielnie dla naliczeń pracowników z list płac etatowych i list 

rachunków zleceniobiorców, 
iii. wymiar czasu pracy pracownika naliczonego na liście etatowej nie ma żadnego 

znaczenia, 
iv. sumie z list płac przypisywana jest waga "1", 
v. sumie z list rachunków przypisywana jest waga "0,25", 

vi. pracownicy posiadający w jednym miesiącu naliczenie zarówno z listy płac jak i listy 
rachunków są liczeni jeden raz z wagą "1", 

vii. po zsumowaniu tak obliczonych sum z ich wagami, otrzymany wynik jest dzielony 
przez liczbę miesięcy w których suma naliczonych list była niezerowa, 

viii. otrzymany wynik jest zaokrąglany "w górę" do liczby całkowitej i porównywany z 
limitem, 

ix. Przekroczenie limitu uniemożliwia naliczanie kolejnych osób w bieżącym miesiącu. 
Konieczne jest podniesienie tego limitu przez zmianę licencji. W tym celu proszę się 
kontaktować z Państwa dealerem lub producentem oprogramowania. Po opłaceniu 
różnicy w cenie pomiędzy posiadaną a wymaganą licencją otrzymają Państwo nowy 
kod licencyjny, który pozwoli zmienić posiadany limit. 
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a. Pierwsze stanowisko (licencja firmowa) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

3 bezpłatnie* bezpłatnie* 

7 500,00 300,00 

10 600,00 360,00 

20 800,00 480,00 

30 1 000,00 600,00 

50 1 200,00 720,00 

100 1 800,00 1080,00 

150 2 200,00 1320,00 

200 2 400,00 1440,00 

300 2 600,00 1560,00 

500 3 000,00 1800,00 

750 3 300,00 1980,00 

1000 3 500,00 2100,00 

2000 4 500,00 2700,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

* - wymaga zarejestrowania, bez prawa do bezpłatnych konsultacji  

telefonicznych, maksymalna liczba licencji na jeden komputer to 3. 

** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za kontynuację 

(10-40%). 

b. Każde kolejne stanowisko (licencja firmowa) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

7 400,00 240,00 

10 480,00 288,00 

20 640,00 384,00 

30 800,00 480,00 

50 960,00 576,00 

100 1 080,00 648,00 

150 1 320,00 792,00 

200 1 440,00 864,00 

300 1 560,00 936,00 

500 1 800,00 1 080,00 

750 1 980,00 1 188,00 

1000 2 100,00 1 260,00 

2000 2 700,00 1 620,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

 
** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za kontynuację 

(10-40%). 
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c. Pierwsze stanowisko (licencja dla biur rachunkowych) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

3 bezpłatnie* bezpłatnie* 

7 750,00 450,00 

10 900,00 540,00 

20 1 200,00 720,00 

30 1 500,00 900,00 

50 1 680,00 1008,00 

100 2 340,00 1404,00 

150 2 860,00 1716,00 

200 3 120,00 1872,00 

300 3 380,00 2028,00 

500 3 900,00 2340,00 

750 4 290,00 2574,00 

1000 4 550,00 2730,00 

2000 5 850,00 3510,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za kontynuację 

(10-40%). 

Odpłatność  e-Usług (e-Wersus, e-Deklaracje, e-PDF) zgodnie  z cennikiem 

Wymagany zakup klucza sprzętowego 

d. Każde kolejne stanowisko (licencja dla biur rachunkowych) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

7 600,00 360,00 

10 720,00 432,00 

20 960,00 576,00 

30 1 200,00 720,00 

50 1 344,00 806,00 

100 1 404,00 842,00 

150 1 716,00 1 030,00 

200 1 872,00 1 123,00 

300  2 028,00 1 217,00 

500  2 340,00 1 404,00 

750  2 574,00 1 544,00 

1000  2 730,00 1 638,00 

2000  3 510,00 2 106,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za kontynuację 

(10-40%). 
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e. Moduły dodatkowe 

moduł Cena jednostkowa netto 

Edytor pism (bez ważnej licencji) 500,00 

Edytor formatów dekretacji FK Tel. 

Edytor formatów emisji przelewów Tel. 

Centrum kopii zapasowych 500,00 

  

Dla biur rachunkowych Dopłata zgodnie z pkt. C. 

 

f. Usługi zdalne 

Opis usługi Cena jednostkowa netto 

Instalacja CPW (bez serwera SQL Express) za każde stanowisko 150,00      

Instalacja CPW + serwer SQL Express (instalacja lokalna) 300,00 

Instalacja serwer SQL Express (instalacja lokalna) 200,00 

Import danych z CP dla klienta z ważną aktualizacją za każdą firmę do 50 150,00 
Import danych z CP dla klienta z ważną aktualizacją za każdą firmę  50-
200 

300,00 

Import danych z CP dla klienta z ważną aktualizacją za każdą firmę >200 500,00 
Import danych z CP dla klienta bez ważnej aktualizacji za każdą firmę                  +200,00 
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2. Program finansowo-księgowy FK leGat Windows  
 

a. Zakup programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Główne stanowisko 1590,00 

Dodatkowe stanowisko 590,00 

 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Główne stanowisko 700,00 

Dodatkowe stanowisko 300,00 
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3. Program finansowo-księgowy FK leGat DOS 
 

a. Zakup nowego programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

mini 500,00 

Jednostanowiskowy 1000,00 

sieciowy 1450,00 

 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

mini 200,00 

Jednostanowiskowy 500,00 

sieciowy 500,00 

 

 

4. Książka przychodów i rozchodów KSIĘGA 
 

a. Zakup nowego programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Zwykły 219,00 

Biuro 279,00 

 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Zwykły 199,00 

Biuro 219,00 
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5. Program fakturowanie-magazyn MAGMAX 
 

a. Zakup nowego programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Zwykły 219,00 

Produkcja  299,00 

 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Zwykły 199,00 

Produkcja  199,00 

 

 

6. Program ŚRODKI TRWAŁE Windows 
 

a. Zakup programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Główne stanowisko 999,00 

Dodatkowe stanowisko 390,00 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Główne stanowisko 599,00 

Dodatkowe stanowisko 190,00 
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7. Usługi oraz pozostałe 
 

a. Pakiety wsparcie technicznego dla programów CENZUS 

(telefoniczna Pomoc zdalna) 

Pakiety dodatkowe Ilość 
godzin 

Stawka godz. Pakiet 

Konsultacje telefoniczne 1h    (w ciągu roku) 1 170 170,00 
Konsultacje telefoniczne 3h    (w ciągu roku) 3 150 450,00 
Konsultacje telefoniczne 5h    (w ciągu roku) 5 140 700,00 
Konsultacje telefoniczne 20h (w ciągu roku) 20 120 2400,00 
Konsultacje telefoniczne 40h (w ciągu roku) 40 100 4000,00 
Konsultacje telefoniczne 1h   (w ciągu miesiąca przez 
rok) 

12 90 1080,00 

Konsultacje telefoniczne 2h   (w ciągu miesiąca przez 
rok) 

24 80 1920,00 

Konsultacje telefoniczne3h    (w ciągu miesiąca przez 
rok) 

36 60 2160,00 

 

b. Pakiet Wdrożeniowy dla programów CENZUS 
Wdrożenie/szkolenie u klienta + dojazd według strefy (naliczanie 30 minutowe, nie 

mniej niż 1h), terminu ważności 12 m-cy 

Pakiet Cena jedn. Cena pakietu 

Pakiet  3h 150 450,00 
Pakiet  5h 140 700,00 
Pakiet  20h 120 2400,00 

Pakiet  40h 100 4000,00 

 

c. Pozostałe 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Konsultacje Progress (1h) 250,00 

Szkolenie i konsultacje informatyczne (1h) 170,00 

Dojazd strefa A (ok. 10km) 40,00 

Dojazd strefa B (ok.20 km) 80,00 

Dojazd strefa C (ok.30km) 120,00 

Dojazd powyżej 30km wg. stawki za km 2,00 
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Pakiety e-Usług dla programu Cenzus Pro Windows wersje Biuro oraz wersji 

firmowych poza okresem ważnej aktualizacji. Pakiety zachowują ważność 

przez 1 rok lub do wyczerpania limitu. 

d. e-Deklaracje Wysyłka PIT drogą elektroniczną  

e-Deklaracje 

Zapytania Cena za szt. Wartość 

50 1 zł 50,00 
200 0,7 zł 140,00 
500 0,5 zł 250,00 

1000 0,3 zł 300,00 
5000 0,2 zł        1000,00 
No limit 1500 zł Za rok 

 

e. e-Wersus określenie właściwości urzędów Skarbowych 

                             e-Wersus  

  100 szt. 30,00  

  500 szt. 100,00 

2000 szt. 300,00 

5000 szt. 500,00 

Pakiet 100 – bezpłatny przy zakupie dowolnego pakietu e-Deklarcji. 

Promocja trwa do 5.04.2015  

f. e-PDF przygotowanie i wysyłka plików w formacie PDF 

                          e-PDF  

1000 szt. 100,00  

  Usługa bezpłatna do odwołania. 

g. Klucz zabezpieczający USB (dotyczy CPW wersji Biuro) 

                             USB  

Mały (do laptopów) 35,00  

Duży (komputery stacjonarne) 30,00 

 


